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Năm báo cáo: năm 2020.
1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước:
a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi
nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...
Chỉ tiêu

TT

ĐVT

Thực hiện
năm 2017

Thực hiện
năm 2018

Thực hiện
năm 2019

Ước thực
hiện năm
2020

1

Sản phẩm chủ yếu sản xuất

Tấn

3.553,27

2.663,89

2.320,99

2.200

a)

Sản lượng cao su khai thác

Tấn

3.553,27

2.663,89

2.314,20

2.200

b)

Sản lượng cao su thu mua

tấn

6,79

0

2

Tổng doanh thu

3

Lợi nhuận trước thuế

4

Nộp ngân sách

5

Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)

6

Sản phẩm dịch vụ công ích
(nếu có)

7

Kế hoạch đầu tư phát triển

a)

- Nguồn ngân sách

“

b)

- Vốn vay

c)

Tỷ
đồng
Tỷ
đồng
Tỷ
đồng
1000
USD

178,91

171,98

131,79

103,01

48,05

37,99

26,14

12,9

10,54

12,28

10,10

26,8

1.624,54

1.439,74

512,19

675,32

55,14

46,77

63,98

171,08

“

16,57

15,07

10,76

95,07

- Vốn chủ sở hữu

“

38,57

30,23

53,22

76,01

d)

- Vốn khác

“

0,00

1,47

0,00

0,00

8

Tổng lao động

Người

1.457

1.188

977

1.014

9

Tổng quỹ lương

78,77

62,76

62,59

58,9

a)

- Quỹ lương quản lý

2,10

1,70

2,16

2,16

b)

- Quỹ lương lao động

76,68

61,06

60,43

56,74

Tỷ
đồng

Tỷ
đồng
Tỷ
đồng
Tỷ
đồng

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm
trước:
Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp:
Hiện nay Công ty đang thực hiện đầu tư vào 01 dự án nhóm A với tổng mức đầu tư 517,553 tỷ
đồng và 06 dự án nhóm B với tổng mức vốn đầu tư là 1.128,727 tỷ đồng. Trong đó tình hình đầu tư
của từng dự án như sau:
-Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku thực hiện đầu tư hạ
tầng kỹ thuật của KCN với tổng diện tích mặt đất sử dụng là 191,55 ha với tổng mức đầu tư 517,553 tỷ
đồng, cơ cấu bố trí nguồn vốn là 30% từ vốn chủ sở hữu của công ty tương đương 155,266 tỷ đồng và
70% nguồn vốn còn lại là nguồn vay tín dụng ngân hàng và huy động từ các nhà đầu tư vào KCN. Dự
kiến dự án thực hiện đầu tư trong 4 năm với 02 giai đoạn với giai đoạn 1 từ năm 2020-2022 và giai
đoạn 2 từ năm 2023-2024. Hiện dự án đã triển khai các bước giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ năm 2018.
Tính đến 31/12/2019 dự án đã thực giải ngân đầu tư với số tiền 8,958 tỷ đồng đạt 1,73% kế hoạch, dự
án chưa thực hiện vay vốn tại ngân hàng và huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư mà dự kiến sẽ thực
hiện trong năm 2020.
-Dự án trồng cao su tiểu khu 964, 965 thực hiện trồng, chăm sóc, khai thác, kinh doanh 784 ha
cao su với tổng mức đầu tư 154,429 tỷ đồng, cơ cấu bố trí nguồn vốn là 70% từ nguồn vốn điều lệ
Công ty tương đương 108,100 tỷ đồng và 30% nguồn vốn từ vay tín dụng tương đương 46,329 tỷ
đồng. Dự án đã đi vào triển khai từ năm 2010. Tính đến 31/12/2019 dự án đã giải ngân đầu tư 103,473
tỷ đồng đạt 67% kế hoạch, trong đó huy động từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Công thương CN Gia
Lai đến 31/12/2019 là 23,088 tỷ đồng đạt 49,83% so kế hoạch.
-Dự án trồng cao su tiểu khu 963, 964, 965 thực hiện trồng, chăm sóc, khai thác, kinh doanh 370
ha cao su với tổng mức đầu tư 84,74 tỷ đồng, cơ cấu bố trí nguồn vốn là 70% từ nguồn vốn điều lệ
Công ty tương đương 59,318 tỷ đồng và 30% nguồn vốn từ vay tín dụng tương đương 25,422 tỷ đồng.
Dự án đã đi vào triển khai đầu tư từ năm 2011. Tính đến 31/12/2019 dự án đã thực hiện giải ngân đầu
tư được 43,663 tỷ đồng đạt 51,52% kế hoạch, trong đó huy động từ nguồn vốn vay của Ngân hàng
Công thương CN Gia Lai đến 31/12/2019 là 9,495 tỷ đồng đạt 37,34% so kế hoạch.
-Dự án trồng cao su tiểu khu 955A,959,963 thực hiện trồng, chăm sóc, khai thác, kinh doanh 789
ha cao su với tổng mức đầu tư 175,934 tỷ đồng, cơ cấu bố trí nguồn vốn là 70% từ nguồn vốn điều lệ
Công ty tương đương 123,154 tỷ đồng và 30% nguồn vốn từ vay tín dụng tương đương 52,78 tỷ đồng.
Dự án đã đi vào triển khai đầu tư từ năm 2011. Tính đến 31/12/2019 dự án đã thực hiện giải ngân đầu
tư được 82,876 tỷ đồng đạt 47,11% kế hoạch, trong đó huy động từ nguồn vốn vay của Ngân hàng
Công thương CN Gia Lai đến 31/12/2019 là 25,990 tỷ đồng đạt 49,24% so kế hoạch.
-Dự án trồng cao su tiểu khu 985, 994 thực hiện trồng, chăm sóc, khai thác, kinh doanh 773 ha
cao su với tổng mức đầu tư 176,655 tỷ đồng, cơ cấu bố trí nguồn vốn là 70% từ nguồn vốn điều lệ
Công ty tương đương 123,659 tỷ đồng và 30% nguồn vốn từ vay tín dụng tương đương 52,997 tỷ
đồng. Dự án đã đi vào triển khai đầu tư từ năm 2011. Tính đến 31/12/2019 dự án đã thực hiện giải
ngân đầu tư được 77,424 tỷ đồng đạt 43,83% kế hoạch, trong đó huy động từ nguồn vốn vay của Ngân
hàng Công thương CN Gia Lai đến 31/12/2019 là 19,817 tỷ đồng đạt 37,39% so kế hoạch.
-Dự án đầu tư tái canh và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản thực hiện trồng, chăm sóc, khai thác,
kinh doanh 1.190,17 ha cao su với tổng mức đầu tư 208,536 tỷ đồng, cơ cấu bố trí nguồn vốn là 70%
từ nguồn vốn điều lệ Công ty tương đương 145,975 tỷ đồng và 30% nguồn vốn từ vay tín dụng tương
đương 62,561 tỷ đồng. Đến nay dự án đã đi vào triển khai đầu tư từ năm 2013 và dự kiến sẽ đi vào
khai thác vào năm 2021 đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Tính đến 31/12/2019 dự án đã thực hiện giải
ngân đầu tư được 105,347 tỷ đồng đạt 50,52% kế hoạch, trong đó huy động từ nguồn vốn vay của
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Gia Lai đến 31/12/2019 là 24,444 tỷ đồng đạt 39,07 % so kế
hoạch.
-Dự án đầu tư tái canh và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản thực hiện trồng, chăm sóc, khai thác,

kinh doanh 4.695,06 ha cao su với tổng mức đầu tư 328,433 tỷ đồng, cơ cấu bố trí nguồn vốn là 80%
từ nguồn vốn điều lệ Công ty tương đương 262,750 tỷ đồng và 20% nguồn vốn từ vay tín dụng tương
đương 65,687 tỷ đồng. Dự án đã đi vào triển khai đầu tư từ năm 2016 và dự kiến sẽ đi vào khai thác
vào năm 2022. Tính đến 31/12/2019 dự án đã thực hiện giải ngân đầu tư được 124,693 tỷ đồng đạt
37,97% kế hoạch. trong đó huy động từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Vietcombank CN Gia Lai đến
31/12/2019 là 13,988 tỷ đồng đạt 21,29% so kế hoạch.
c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm: Thị trường tiêu thụ chủ yếu của Công tynhiều năm qua
vẫn giữ được những khách hàng ở các quốc gia nhưĐài Loan, Singapore. Nhờ tạo được uy tín về chất
lượng, tạo được thương hiệu trên thị trường nên những năm vừa qua Công ty đã ký được nhiều hợp
đồng xuất khẩu, tạo được thị trường tiêu thụ tương đốiổn định. Tuy nhiên, năm qua tình hình sản lượng
sản xuất và sản lượng tiêu thụ của Công ty có giảm so với các năm trước, năng suất của vườn cây ngày
càng thấp do bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, diện tích khai thác ngày càng giảm do vườn cây
đến thời kỳ thanh lý và tình hình thị trường tiêu thụ khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế
giới.
d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.
Thuận lợi:Công ty đã áp dụng quy trình chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001:2015, tuân thủ theo tốt ISO/IEC 17025:2005 với mã Vilas 281và đã được cấp chứng chỉ mủ kiểm
nghiệm chất lượng sản phẩm mủ cao su xuất khẩu nên tạo được uy tín đối với những khách hàng lâu
năm, ngoài ra còn thu hút khách hàng gia công mủ.Công ty đã xây dựng và duy trì được những khách
hàng truyền thồng, xây dựng và giữ vững thương hiệu ở trong nước cũng như một số nước như Đài
Loan, Singapor…,Công ty có đội ngũ Cán bộ Công nhân viên lành nghề, tận tâm, cầu tiến.
Khó khăn: tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, thời tiết khí hậu biến đổi thất thường,
thiên tai, dịch bệnh...Diện tích cao su kinh doanh ngày càng giảm do đã đến thời kỳ thanh lý, vườn cây
già cối cho sản lượng thấpnên làm giảm sản lượng khai thác và tiêu thụ.Giá cao su biến động theo
chiều hướng giảm, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, từ đó làm ảnh hưởng
đến thu nhập của người lao động dẫn đến người lao động liên tục nghỉ việc với số lượng nhiều, lao
động thiếu, lao động tuyển mới có tay nghề không cao, tốn thời gian và chi phí đào tạo, tay nghề chưa
ổn định làm giảm năng suất khai thác mủ, ảnh hưởng đến chất lượng vườn cây. Cung cao su ngày càng
nhiều hơn cầu, gây khó khăn cho việc tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ.
đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
Công ty tiếp tục duy trì, giữ vững thị trường xuất khẩu tại Đài Loan, Singapor, tiếp tục tìm
kiếm thị trường mới.
Thực hiện tái canh, trồng mới để thay thế cho vườn cây thanh lý, vườn cây già cỗi, để liên tục
có vườn cây trong giai đoạn khai thác, công ty luôn quản lý tốt công tác sản lượng, quyết liệt trong
điều hành, động viên, khuyến khích người lao động tăng năng suất, chất lượng để khai thác hết khả
năng của vườn cây nhằm tạo ra sản phẩm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, để người
lao động yên tâm công tác và cống hiến lâu dài cho Công ty.
công ty xem xét phương án chuyển các dự án trồng cao su không hiệu quả thành dự án phát triển
trồng cây gỗ lớn, cây bản địa, kết hợp trồng xen dưới tán rừng để tạo nguồn phát triển rừng theo định
hướng phát triển bền vững của Tập đoàn hiện nay đồngthời tìm kiếm đối tác có năng lực phù hợp và có
sự đồng thuận của địa phương để chuyển nhượng thành công các dự án trồng cao su không hiệu quả
tạixã Ialau, Iamor, Huyện Chư Prông thông qua hình thức bán đấu giá theo quy định hiện hành.
Các chỉ tiêu doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh so với những năm
trước nhưng Công ty quyết liệt tiết giảm tối đa các chi phí như nguyên, nhiên, vật liệu, bán hàng,chi
phí quản lý,điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, sâu sát, kịp thời để điều hành Công ty đạt và vượt

kế hoạch Tập đoàn giao, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.
Tranh thủ tối đa các nguồn tiền có được để kịp thời thanh toán các khoản nợ đến hạn, đáp ứng
đủ nhu cầu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của doanh
nghiệp.
Khoản đầu tư vào công ty CP Cao su Chư Sê-Kampongthom đã mang lại hiệu quả trong năm
2019 với tổng doanh thu đạt 373,448 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thế đạt 18,617 tỷ đồng, lợi nhuận
chưa được cao so với vốn đầu tư ban đầu do đơn vị mới chuyển khoảng hơn 1/2 diện tích vào khai
thác, diện tích còn lại vẫn đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Diện tích cao su kinh doanh của công
ty hiện đang ở những năm đầu tiên của chu kỳ khai thác nên sản lượng và năng suất chưa cao, tình
hình thị trường tiêu thụ cao su vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức, giá bán thấp và không ổn
định. Dự kiến trong năm 2020 khi đưa diện tích cao su KTCB vào khai thác nhiều hơn, năng suất và
sản lượng cao su sẽ tăng dự kiến đạt hơn 20.000 tấn mủ thì Công ty CP Cao su Chư Sê-Kampongthom
sẽ có lợi nhuận cao hơn và thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông, tăng hiệu quả đầu tư của dự án.
2. Tình hình đầu tư tại các công ty con.
2.1Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ.
Số
TT
1

Tên Công ty nhận vốn góp

VĐL được
duyệt

Công ty CP Chư Sê Kampong Thom

2.555.250

ĐVT: Triệu đồng
Tỷ lệ vốn
Vốn đã góp đến
C.ty góp
31/12/2019
50%

1.116.499

2.2Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này.
Công ty CP Cao su Chư Sê Kampong Thom hiện đang chăm sóc 16.268,68 ha. Năm 2019, diện
tích khai thác8.670,29 ha, diện tích đang chăm sóc 7.598,39 ha. Kết quả đạt được như sau:
- Sản lượng khai thác: 12.770,56 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 12.095,26 tấn.
- Doanh thu bán mủ : 370,38 tỷ đồng.
2.3. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của công ty con.
Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê Kampong Thom được thành lập năm 2009 và hoạt động theo
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900614851 do sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp. Vốn
điều lệ của Công ty là 2.555 tỷ đồng. Công ty có 3 cổ đông, trong đó Công ty TNHH MTV Cao su
Chư Sê góp 50% vốn điều lệ.
Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 như sau:
I. Tổng tài sản:
1. Tài sản ngắn hạn:
- Phải thu ngắn hạn:
2. Tài sản dài hạn :
II. Tổng nguồn vốn:
1. Nợ phải trả:
- Nợ ngắn hạn:
- Nợ dài hạn:
2. Nguồn vốn chủ sở hữu:

2.999.669 triệu đồng
207.740triệu đồng
6.734 triệu đồng
2.791.929 triệu đồng
2.999.669triệu đồng
645.678 triệu đồng
143.460 triệu đồng
502.218 triệu đồng
2.353.991 triệu đồng
TỔNG GIÁM ĐỐC

